ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
vyhlašuje v návaznosti na § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
výběrové řízení na obsazení služebního místa

„rada/odborný rada – ANALÝZA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ A KONTROLA VÝKAZŮ“
v oddělení vnějších ekonomických vztahů
Požadujeme:




VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
vysoké pracovní nasazení, pečlivost, samostatnost, schopnost vlastní organizace práce
a spolehlivost,
občanskou bezúhonnost.

Můžete se podílet na těchto činnostech:








provádění kontroly finančních a účetních výkazů předkládaných účetními jednotkami
resortu ČÚZK do Centrálního sytému účetních informací státu,
zajišťování předávání účetních a finančních výkazů do Centrálního systému účetních
informací státu, vytváření a schvalování sumárních výkazů kapitoly 346 ČÚZK
v Centrálním systému účetních informací státu,
metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů
v resortu ČÚZK,
účast na veřejnosprávní kontrole resortních úřadů,
uveřejňování smluv a metadat za ekonomický odbor prostřednictvím registru smluv,
zajišťování registrace a aktualizace zodpovědných osob a náhradních zodpovědných
osob za kapitolu 346 ČÚZK v Integrovaném informačním systému státní pokladny.

Místo výkonu práce:
Místem výkonu práce je sídlo úřadu.
Nabízíme:






pracovní poměr na dobu určitou po dobu zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou
státní zaměstnankyně podle § 178 odst. 1 zákona o státní službě, nejdéle však
do 1. 9. 2023,
pracovní úvazek 40 hodin týdně; kratší úvazek je možný,
odměňování v souladu se zákonem o státní službě a nařízením vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, v závislosti
na délce dosažené praxe (zařazení v 12. platové třídě),
systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního
volna, FKSP, pružná pracovní doba, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele),
systém vzdělávání a možnost dalšího osobnostního rozvoje.

Předpokládaný termín nástupu: 1. května 2020 nebo dle dohody
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 15. dubna 2020 nejlépe v elektronické
podobě na adresu katerina.zivotska@cuzk.cz nebo v listinné podobě na adresu Mgr. Kateřina
Životská, Český úřad zeměměřický a katastrální, personální odbor, Pod sídlištěm 1800/9,
Kobylisy, 182 11 Praha 8, která je zároveň připravena Vám poskytnout podrobnější informace
k výběrovému řízení.

